
Få et samlet overblik over forbrugsdata og 
lejlighedens målere. 

Brunata WebMon

Brunata WebMon er en løsning henvendt til ejendoms
administratorer, der ønsker et samlet overblik over 
ejendommenes lejligheder, beboere, målere og for
brug.

WebMon løsninger

WebMon Plus er den WebMon løsning, der giver flest 
fordele for administratorer og beboere. 

WebMon Plus
Giv beboerne 
adgang til deres 
forbrugsdata. Når 
beboeren er bevidst 
om eget forbrug 
kan det reduceres 
med op til 40 %.

WebMon Standard
Opnå administrative 
lettelser og økono
miske besparelser 
med Brunatas 
online beboer
adminsitration, 
samt mulighed for 
at lave rapporter og 
alarmer. 

WebMon Basic
Få præsenteret 
ejendommens 
målere og forbrugs
data ud fra selv
valgte intervaller.

Med WebMon Plus får administrator, ud over alle 
Basic og Standard funktionerne, også mulighed for at 
give beboerne adgang til deres data. WebMon Pre
mium giver nemlig beboerne adgang til at følge med 
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Brunata WebMon Plus

Fakta
• Webbaseret program med 24/7 adgang til ejendoms og målerdata
• Stor datasikkerhed  alle data opbevares på en server hos Brunata

• Vil du have mulighed for at lave rapporter over målerstande og forbrug, 
fra hele ejendomme helt ned til den enkelte måler?

• Vil du overvåge målere og forbrug ved hjælp af alarmer?
• Vil du give dine beboere overblik over egne målere og eget forbrug  og 

dermed undgå overraskelser på forbrugsregnskabet?
• Vil du give beboerne mulighed for at opnå et mere bæredygtigt forbrugs

adfærd?

i deres eget forbrug af fx vand og varme, ved hjælp af 
overskuelig grafer og tabeller. Samtidig får beboerne 
mulighed for at sammenligne forbruget i én selvvalgt 
periode med tidligere perioder.

WebMon Plus giver information om egne forbrugs
vaner og er et godt udgangspunkt for at udnytte 
ressour cerne bedst muligt  det er til gavn for miljøet 
og privatøkonomien. Beboeren har også selv mulighed 
for at angive målernes placering i systemet  fx køkken 
og badeværelse, og dermed gøre det mere overskue
ligt for sig selv. 

Samtidig får administrator og beboer adgang til 
WebArkiv, som giver mulighed for at se egne fobrugs
regnskaber online. Så slipper man for at op bevare 
regnskaber i papirform, og de vil altid have adgang til 
regnskabet så snart det er udarbejdet. Denne funktion 
er dog kun gældende, hvis der er indgået en aftale om 
at Brunata udarbejder forbrugsregnskabet.

Endelig får administrator også mulighed for online 
indrapportering, hvilket betyder at der kan indbe
rettes beboer og udgiftsop lysninger online. Dette vil 
yderligere lette ar bejdet for administrator, der nu ikke 
behøver at indberette beboeroplysninger manuelt. 

For at få WebMon Basic er det en forudsætning at 
ejendommen har fjernaflæste målere. 



Forside med oversigt over egne og eventuelle fælles målere.

Eksempler på visninger i Brunata WebMon

Forbrugsrapporter med forbrugsoversigt som graf og tabel.

WebArkiv med forbrugsregninger fra Brunata
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